معرفی کتاب
عنوان :نشتیابی – فناوري و پيادهسازي
پدید آورندگانStuart Hamilton and Bambos Chralambous :
سال انتشار2020 :
ناشرIWA :

افزايش عمر زيرساختها و كاهش منابع آب ،نگراني هاي مهمي در ارتباط با رشد جهاني جمعيت هستند .كنترل تلفات يا هدررفت آب بهعنوان يك
اولويت مهم براي شركتهاي آب و فاضالب تبديل شده است .مديران شركتهاي آب و فاضالب بهمنظور كاهش هزينهها ،افزايش كارايي و بهبود
اطمينانپذيري ،بهصورت فزايندهاي به فناوريهاي موثر مقابله با تلفات آب روي ميآورند .اين موضوع در شبكههايي كه در مناطق با تنش آبي قرار دارند،
اهميت بهسزايي پيدا ميكند .در واقع ،اين شركتها نياز به پيادهسازي روشهاي مناسبي براي نشتيابي هستند .در اين كتاب كه در ماه ژانويه سال
 2020توسط انتشارات  IWAچاپ شده است ،روشها و فناوريهاي سالهاي اخير براي توسعه و اجراي برنامههاي نشتيابي ،معرفي شده است .از جمله
اين روشها ،ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 روشهاي صوتي :شامل ابزار شنود دستي ،دستگاههاي شنيداري تقويتشده الكترونيكي ،ارتباط دهنده نشت و صدا يا كروليشن (با استفاده ازارتعاشسنج و هيدروفون) ،ثبت دستگاههاي شنيداري و تكنيكهاي نشتيابي در خط (كابلي و شناي آزاد)؛
 روش تزريق گاز؛ عكسبرداري حرارتي؛ اشعه نفوذپذير در زمين ()GPR؛ روش ماهوارهاي؛ استفاده از سگ؛ استفاده از ابزارهاي بهينهسازي – مدل هيدروليكي، تست پلهاي.با توجه به تعداد زياد روشهاي نشتيابي ،در فصل دوم اين كتاب ماتريسهايي براي انتخاب روش مناسب در شبكههاي اصلي و انشعابات داراي فشار
كم و زياد ،ارائه شده است .فصل هفدهم نيز ،به مطالعات موردي انجام شده توسط روشهاي مذكور و ارائه نتايج ،اختصاص داده شده است .اطالعات
بيشتري از اين كتاب در لينك زير قابل مشاهده است:
https://iwaponline.com/ebooks/book/778/Leak-DetectionTechnology-and-Implementation
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معرفی کتاب
عنوان :مدلسازي ریاضی و شبيهسازي رایانهاي سامانههاي لجن فعال
پدید آورندگانJack Makinia and Ewa Zaborowska :
سال انتشار2020 :
ناشرIWA :

ويرايش دوم كتاب "مدلسازي رياضي و شبيهسازي رايانهاي سامانههاي لجن فعال" در سال  2020توسط انتشارات  IWAچاپ شده
است .اين كتاب از ديدگاه مهندسي فرآيند ،يك مرور اجمالي و بههنگام درخصوص مدلسازي و شبيهسازي سامانههاي پيشرفته لجن فعالي
است كه حذف بيولوژيكي مواد مغذي را انجام ميدهند .در اين ويرايش از كتاب ،تمركز ويژهاي براي حذف نيتروژن شده و بهروزترين توسعهها
در مدل سازي فرآيندهاي خالقانه حذف نيتروژن ،معرفي شده است .عالوهبراين ،يك بخش جديدي در خصوص حذف ريزآاليندهها يا
آاليندههاي نوظهور اضافه شده است .در سالهاي اخير ،بر روي مدلهايي تمركز شده است كه كل عملكرد يك تصفيهخانه فاضالب را
ميتوانند تشريح كنند .در اين كتاب ،مدلهايي معرفي شده است كه عالوهبر مدلهاي توصيفكننده تعادل انرژي ،هزينههاي بهرهبرداري و
اثرات محيطزيستي ،مهمترين فرآيندهاي مرتبط با خط اصلي سامانههاي لجن فعال را نيز تشريح ميكنند .ارزيابي فرآيندهاي پيچيدهاي
نظير كمينهسازي مصرف انرژي و ردپاي كربن ،مطابق با اهداف حاضر و آينده تصفيهخانههاي فاضالب است .اين كتاب ميتواند بهعنوان يك
رهنمود جامع براي مطالعات مدلسازي و شبيهسازي ،مورد استفاده پژوهشگران قرارگيرد.
اطالعات بيشتري از اين كتاب در لينك زير موجود است:
https://www.iwapublishing.com/books/9781780409511/mathematical-modelling-and-computer-simulationactivated-sludge-systems-second
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